
 

 

 

 

 
 

СЦЕНАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

КОНКУРСУ ПАТРІОТИЧНОЇ ПІСНІ 

 
 

 
 

   Мета заходу:  
 формування національної, громадянської свідомості підлітків та молоді             

засобами мистецтва; 
популяризація вітчизняної патріотичної пісні вшанування пам’яті  героїв ,  

 вшанування мужності та героїзму сучасних захисників суверенітету і 
територіальної цілісності України, утвердження ідеалів свободи і 

демократії, збереження історичної пам’яті про доленосні події в Україні 
початку ХХІ століття   

 виховання шанобливого ставлення підростаючого покоління до історії своєї   
Батьківщини, а також національної гідності;  

 сприяння  дальшому  зміцненню  патріотичного  духу  в учнівської молоді 

 

Дата проведення: 16.12.2015 

Місце проведення: шкільна бібліотека  

Присутні: учні, батьки.  

Запрошені:  адміністрація школи, 

 члени педагогічного колективу 

            Хід  заходу 

Основна частина  

1.Організаційний момент 

2.Реалізація сценарію свята  

(сценарій додається) 

3.Заключна частина 

 

 

Заступник директора з виховної роботи  Рудоман Т.В. 

 

 

 



 

Конкурс патріотичної пісні 

 

Ведучий.  
Є край, де найкращі у світі пісні, 

І цвітом чарує калина, 

Де сонечко вперше всміхнулось мені. 
Де дім мій – моя Україна! 

 

Ведуча. Під рідним небом жайворон співа, 

Я б рада знати тих пісень слова. 
Я слухала: співала та пташина  

Одне святеє слово: «Україна». 

 
Ведучий . На ріднім полі шепчуть колоски, 

Я б радий знати тихі їх думки. 

Я б слухав би, як кожна колосина  
Шептала тихо слово «Україна». 

 

Ведуча. О, Боже, дай повік любити край, 

Де квітка, пташка і зелений гай, 
Де вірна тій землі дитина  

Живе єдиним словом - «Україна!» 

 
Ведуча: Доброго дня, шановні вчителі, учні! 

 

Ведучий: Ми раді вітати вас на святі патріотичної пісні, яке вперше відбувається 
в нашій школі. 

 

Ведуча: Наш захід проводиться у формі конкурсу, у якому братимуть участь учні 
сьомих, восьмих, дев’ятих, десятого класів. 

 

Ведучий: Сьогоднішні змагання можна вважати досить символічними, адже учні 

будуть змагатися цілими класними колективами, а це, в свою чергу, допоможе ще 
більше об’єднатися і згуртуватися нашим класним родинам. 

 

Ведуча: Адже головна мета нашого свята – довести, що пісня об’єднує український 
народ і надає йому неабиякої сили . 

 

Ведучий: Оцінювати конкурсантів буде наше вельмишановне журі: 

 

 

 

 
Виступи  учасників оцінюються за такими критеріями; 

1. виконавська майстерність ; 

2. наявність елементів інсценізації; 
3. сценічна культура, артистизм; 

4. відповідність репертуару віковій категорії 



 

Ведучий: Лунає пісня українська, 

І степ безмежний ожива. 

Промінням сонячним на квітах 
Чарівна бавиться весна. 

 

Ведуча: Лунає пісня українська, 
У кожну хату шле тепло, 

Не дасть нікому сумувати. 

Всім нам дарує радість і любов. 

 
Ведучий: До виступу запрошуються учні 7-А класу. 

 

Ведуча: Для вас звучить пісня «Годі, браття, сумувати»! 
 

Ведучий: Щасливі ми, що народилися на такій чудовій мальовничій землі. І де б ми 

не були – скрізь відчуваємо поклик рідної землі, рідної домівки. 
 

Ведуча:Дійсно, найприємнішими для кожної родини є ті хвилини, коли вся родина 

збирається разом. 

 
Ведучий: Зустрічайте колектив 7-Б класу з прекрасною піснею «Одна калина». 

 

Ведуча: Україна  – це щедра земля під волошковим небом, це задумливі степи , 
широкі поля , ліси , і гірські вершини . Це озера і ріки, калина край вікна, соловей і 

лузі, журавель в небі, це рідний дім, дорога до школи, це мама,  і тато, і вся родина, 

це все наша Батьківщина, наша земля, наша Україна. «Україна - це ми!»  
 

Ведучий: Саме з цією піснею до нас завітали учні 8-А класу. Зустрічаємо їх. 

 

Ведуча:  
Їм амуніції не треба, хоч не закінчилась зима. 

Сьогодні Сотня йде на небо –  без командира йде, сама. 

На небі хмари – розійдіться, весна іще не почалась. 
Всі на Майдані – розступіться, щоб Сотня в небо піднялась. 

Земну покинувши родину, вони ідуть в останню путь.  

За честь, за волю, за Вкраїну ідуть, щоб Богу присягнуть! 
 

Ведучий:Про ті незабутні, трагічні, але сповнені надії на нове життя дні, нам нагадає 

«Пісня про майдан»  у виконанні учнів 8-Б класу. 
 

Ведуча: До вашої уваги популярна пісня знаменитого і неповторного співака Андрія 

Кузьменка, талант і творчість якого залишаться в наших серцях назавжди.  

Нагадати про нього нам допоможуть учні 8-В класу піснею «Сам собі країна». 
 

Ведучий: а зараз до вашої уваги виступ 9-А класу з  композицією…………. 

 Точної назви не дали. 
 

Ведуча: 

Бував часом сліпну від краси 



 

Спинюсь, й не тямлю, що воно за диво, 

 Оці степи, це небо, ці ліси, 

Усе так гарно, чесно, незрадливо. 
Усе як є — дорога, явори. 

Усе моє – все зветься Україна, 

Така краса висока і нетлінна. 
Що хоч спинись і з Богом говори. 

 

Без оголошення 9-Б 

 
Ведучий: Пісню «Так, я люблюУкраїну» для вас виконав учнівський колектив 9-Б 

класу. 

Ведуча:  
Збереглася давня легенда, ще з козацьких часів: коли на Україну нападали 

вороги, коли в нерівних боях гинули кращі захисники народу, на велику раду 

збиралися старійшини. Із розпачем запитували вони: «Що чинити далі? Розбиті наші 
остання полки, захоплені ворогами останні фортеці!» І тоді піднялися наймудріші із 

кобзарів: «Неправда!– сказали вони. – Останній полк ніколи не може бути 

розгромленим, остання фортеця ніколи не здається. Бо це те, що в душі кожного: 

наша дума, наша пісня, прадавні звичаї і традиції. Їх можна віддати лише 
добровільно, але ми не віддамо, бо ми – народ одвічний, потужний і життєдайний. 

Биті, знекровлені, спалені, стоптані ми знову піднімемось з руїн, з попелу, 

воскреснемо, розквітнемо, забуяємо. 
 

Ведучий: Для вас звучить пісня «Нас бют, мы летаем» у виконанні 

десятикласників. 
 

Ведуча: На цій оптимістичній ноті завершуються виступи наших конкурсантів.  

 

Ведучий: Усі команди були чудовими, кожна по-своєму. Хтось порадував веселими і 
запальними піснями, а хтось зачарував ліричними і проникливими композиціями. 

 

Ведуча: Гадаю, усім дуже сподобалися виступи наших команд, тому давайте ще 
раз подякуємо нашим учасникам щирими оплесками! 

 

Ведучий: А зараз настав час підсумків, нашого конкурсу і оголошення переможців. 
Тому, слово надається нашому вельмишановному журі. 

 

Виступ журі. Оголошення результатів конкурсу. Привітання переможців. 
 

Ведуча: Ми ще раз вітаємо переможців сьогоднішнього свята. Бажаємо усім міцного 

здоров’я, добра, віри у власні сили і можливості, а головне – миру на нашій землі. 

 
Ведучий: До нових зустрічей на наступному конкурсі патріотичної пісні. 

  



 

Оцінювання учасників конкурсу патріотичної пісні «З піснею в серці» 

 

Критерії 

оцінювання 

учасників 
 

Класи  

        

7-А 7-Б 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 10 

Бали (від 1-5) 

Виконавська   

майстерність 

        

Наявність  

елементів 

інсценізації 

        

Сценічна  

культура, 
артистизм 

        

Відповідність  
репертуару 

віковій категорії 

        

Загальний бал         

Зайняте місце         
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